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ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 
ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    5 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Διζήγηζη περί τορήγηζης άδειας ζηον ΓΔΓΓΖΔ για κλάδεμα και κοπή δένδρων. 

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23η  ηνπ κελόο Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2022 

εκέξα Τεηάρηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 1753/18.03.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε περί 

τορήγηζης άδειας ζηον ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα και κοπή δένδρφν, έθεζε σπόυη ηφν μελών ηην  

ειζήγηζη ηης αρμόδιας σπηρεζίας, η οποία έτει φς κάηφθι : 

ΔΗΣΖΓΖΣΖ  
ΘΔΜΑ : Διζήγηζη περί τορήγηζης άδειας για κλαδέμαηα δένηρων – Σσνηήρηζη 

δικηύων ηοσ ΓΔΓΓΖΔ 
ΣΧΔΤ. : Το σπ’αριθ. πρωη. 150/11-01-2022 έγγραθο ηοσ ΓΔΓΓΖΔ (σπ’αριθ. πρωη. 

309/18-01-2022 Γ.Βέλοσ-Βότας 
 

ρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλν ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ 
κε ην νπνίν αηηείηαη ζην Γήκν Βέινπ-Βόραο λα ηνπ ρνξεγήζεη ζρεηηθή άδεηα γηα θιαδέκαηα θαη θνπέο δέλδξσλ ζρεηηθά 
κε ζπληεξήζεηο δηθηύσλ ειεθηξνδόηεζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αθνινπζώληαο θαλόλεο θαη απνζηάζεηο αζθαιείαο όπσο 
νξίδνληαη από ηνλ Θαλνληζκό Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο Τπαίζξησλ Γξακκώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΘΑΤΓΖΔ - 
άξζξν 281) (ΦΔΘ 608/Β/06-10-67).  Δηδηθόηεξα ε ρνξήγεζε κηα ηέηνηαο άδεηαο δύλαηαη λα αθνξά:  

1. Θιάδεκα δέλδξσλ, (θιάδνη πνπ γεηηληάδνπλ κε αγσγνύο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ηπρόλ επαθή ησλ θιάδσλ 
κε ηνπο αγσγνύο απηνύο ή μεξνί θιάδνη πάλσ από ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο) γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο απηώλ από ηα  ελαέξηα δίθηπα. 

2. Θνπή δέλδξσλ επηζθαινύο αληνρήο (πρ. θακέλα από ππξθαγηά ή μεξά δέλδξα, μεξνί θιάδνη πάλσ από 
γξακκέο) γηα εμάιεηςε θηλδύλσλ πηώζεο ηνπο πάλσ ζε δίθηπα ζε πεξηόδνπο έληνλεο θαθνθαηξίαο.  

Οη σο άλσ πεξηγξαθόκελεο πεξηπηώζεηο επηζεκαίλεηαη όηη αθνξνύλ άδεηεο γηα θνηλόρξεζηα δέλδξα εληόο ησλ 
γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

Ζ ππεξεζία καο εηζεγείηαη όπσο ρνξεγεζνύλ νη αλσηέξσ ζρεηηθέο άδεηεο πξνο ην ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ πξόιεςε θαη 
απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ (πρ. εθδήισζε 
ππξθαγηάο) θαζώο θαη δηαθνπέο ηεο ειεθηξνδόηεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο 
Τπαίζξησλ Γξακκώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΘΔΤΓΖΔ - άξζξν 281) (ΦΔΘ 608/Β/06-10-67).   

 

ΑΔΑ: ΨΘΩΕΩ9Π-ΩΚΦ



  Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος  
                                                                     Γρ.Βαμβάηζικος Παναγιώηης  
                  ΤΔ13- Τετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ην ππ’αξηζ. πξση. 150/11.01.2022 
έγγξαθν ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη κεηά από ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοηεί ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηνλ ΓΔΓΓΖΔ γηα θιαδέκαηα θαη θνπέο δέλδξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη  κε ζπληεξήζεηο ησλ δηθηύσλ ειεθηξνδόηεζεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ αθνινπζώληαο θαλόλεο θαη 

απνζηάζεηο αζθαιείαο όπσο νξίδνληαη από ηνλ Θαλνληζκό Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο Τπαίζξησλ 

Γξακκώλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΘΔΤΓΖΔ - άξζξν 281) (ΦΔΘ 608/Β/06-10-67).  

 Δηδηθόηεξα ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο  αθνξά:  

α. Θιάδεκα δέλδξσλ (θιάδνη πνπ γεηηληάδνπλ κε αγσγνύο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ηπρόλ επαθή 

ησλ θιάδσλ κε ηνπο αγσγνύο απηνύο ή μεξνί θιάδνη πάλσ από ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο) γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο απηώλ από ηα  ελαέξηα δίθηπα. 

β. Θνπή δέλδξσλ επηζθαινύο αληνρήο (πρ. θακέλα από ππξθαγηά ή μεξά δέλδξα, μεξνί θιάδνη 

πάλσ από γξακκέο) γηα εμάιεηςε θηλδύλσλ πηώζεο ηνπο πάλσ ζε δίθηπα ζε πεξηόδνπο έληνλεο 

θαθνθαηξίαο.  

                γ. Οη παξαπάλσ επεκβάζεηο αθνξνύλ ζε θνηλόρξεζηα δέλδξα εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ   

              Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

Όζνλ  αθνξά γηα ηνπο ρώξνπο ελαπόζεζεο ησλ πξντόλησλ θιάδεπζεο , ζα γίλεηαη θάζε θνξά ζπλελλόεζε 

κε ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  5/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΩΕΩ9Π-ΩΚΦ
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